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Geacht college,

Hierbij bieden wij u het gebiedsverslag 2019 aan van wijkraad Bloemhof. 
Het gebiedsverslag is vastgesteld in de vergadering van 26 februari 2020.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wijkmanager 
M.H.M. Schweitzer 
Wijkraad Bloemhof
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VOORWOORD

En kleine twee jaar geleden hebben we samen met bewoners, ondernemers en andere stakeholders 
de wijkagenda opgesteld. Jaarlijks kijken we terug hoe aan deze ambities gewerkt is.

Bloemhof is een mooie wijk. Een echt Rotterdamse stadswijk met een groot aantal betrokken 
bewoners die zich veelal belangeloos inzetten voor hun directe omgeving. Dankzij deze inzet zien we 
veel mooie ontwikkelingen en initiatieven in onze wijk. Dank daarvoor.

Maar Bloemhof heeft ook te maken met complexe problemen, waarvoor andersoortige inspanningen 
nodig zijn. Op sociaal, fysiek en economisch vlak en op het gebied van veiligheid zal nog jaren stevig 
geïnvesteerd moeten worden. Er liggen grote uitdagingen, mede omdat we zien dat Bloemhof nog te 
weinig meebeweegt met de positieve ontwikkeling van andere delen van Rotterdam.

Als actieve wijkraad willen we ons hiervoor blijven inspannen. Net als in het afgelopen jaar zullen we 
thematisch activiteiten organiseren voor onze bewoners, zullen we gevraagd of ongevraagd advies 
geven aan ons stadsbestuur en zullen we positieve bewonersinitiatieven blijven aanmoedigen en waar 
nodig helpen met de financiering hiervan.

Wij blijven ons graag inzetten voor duurzame verbeteringen in Bloemhof!

Wijkraad Bloemhof

1.communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het 
gemeentelijk beleid in de gebieden.

De wijkraad is opnieuw goed zichtbaar geweest voor haar bewoners. Behalve tijdens de redelijk goed 
bezochte openbare vergaderingen, heeft de wijkraad zich op heel veel plekken in de wijk laten zien als 
een betrokken speler, een luisterend oor en/of actieve wijkvertegenwoordiger.

Meerdere bijeenkomsten werden georganiseerd, schouwen gelopen of activiteiten ondernomen. Huis 
aan huis, per post, of via social media werd zeer geregeld informatie verspreid.

De wijkraad wil tijdig kunnen acteren waar het gaat om beleidsvoorbereiding. Hiervoor is meer tijd 
nodig dan nu wordt geboden, omdat participatie georganiseerd moet worden alvorens men advies uit 
kan brengen. De wijkraad heeft het stadsbestuur gevraagd de wijkraad eerder te betrekken.

1 .a het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van wijkactieplannen

In het verleden heeft de wijkraad, voorafgaand aan het opstellen van de wijkagenda, per buurt 
bijeenkomsten georganiseerd. Deze zeer goed bezochte bijeenkomsten leverde belangrijke informatie 
op die gebruikt is voor de wijkagenda. De inhoud van de wijkactieplannen wordt bepaald door de 
doelen uit de wijkagenda.

Jaarlijks bespreekt de wijkraad tijdens een openbare vergadering met bewoners de thema’s waar het 
komende jaar de aandacht naar toe moet gaan.

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie



Budget gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité

De wijkraad beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie. Het 
budget 2019 bedroeg € 6,1 mln."' voor de gezamenlijke gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités. 
In het jaarlijks verslag legt de gebiedscommissie, de wijkraad of het wijkcomité verantwoording af over 
de besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie, bewonersinitiatieven en 
representatie.

Met dit verslag wordt de besteding van wijkraad Bloemhof verantwoord.

Bestuursorgaan Begroting

Centrum - Gebiedscommissie 290.818

Delfshaven - Gebiedscommissie 393.685

Delfshaven - Mathenesse 107.485

Delfshaven - Middelland 136.266

KraCro - Gebiedscommissie 430.543

Noord - Agniesebuurt 75.627

Noord - Bergpolder 99.072

Noord - Blijdorp 125.451

Noord - Liskwartier 106.759

Noord - Oude Noorden 155.012

Noord - Provenierswijk 78.287

Hillegersberg -Schiebroek 410.534

Overschie 235.421

PA - Gebiedscommissie 359.721

PA - Nesselande 109.012

PA - Zevenkamp 132.212

Charlois - Gebiedscommissie 311.406

Charlois - Pendrecht 139.152

Charlois - Tarwewijk 138.830

Feijenoord - Afrikaanderwijk 103.513

Feijenoord - Bloemhof 150.362

Feijenoord - Feijenoord wijk 106.078

Incl. 10%-regeling



Feijenoord - Hillesluis 136.205

Feijenoord - Katendrecht 96.031

Feijenoord - Kop van Zuid 113.370

Feijenoord - Noordereiland 77.839

Feijenoord - Vreewijk 152.890

IJsselmonde - Gebiedscommissie 451.458

Hoek van Holland 180.037

Hoogvliet - Gebiedscommissie 323.453

Pernis 142.998

Rozenburg 248.050

Totaal 6.117.576

budget wijkraad Bloemhof 2019

Feijenoord - Bloemhof Begroting Realisatie Saldo

Begroting 150.362 -

Uitgaven
Bewonersinitiatieven - 103.632

Uitgaven Participatie - 9.444

Uitgaven Representatie - 4.479

Totaal 150.362 117.554 32.808

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven



Bewonersinitiatieven
Tot 10.000 euro

Aangemaakt: 28-01-2020

Jaaroverzicht 2019

Feijenoord

Subtotaal

Opzoomer Mee

wijk Initiatieven In behandeling Toegekend Afgewezen Ingetrokken Toegekend bedrag

Afrikaanderwijk 54 0 45 8 1 €133.534-

Bloemhof 59 0 51 3 5 €117.374-

Feijenoord 56 0 32 14 10 €111.926-

Hillesiuis 65 0 55 5 5 €119.147-

Katendredit 29 0 25 2 2 €82.499-

Kop van Zuid 39 0 25 9 5 €56.414-

Noordereiland 23 0 18 2 3 €54.364-

Vreewijk 54 0 42 3 9 € 103.372-

Totalan Feijenoord; 379 0 293 46 40

€ 778.630

3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur.

Overzicht adviezen en terugkoppeling

De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te adviseren. Dit 
kan gevraagd of ongevraagd. Het college kan gemotiveerd afwijken van een advies van de 
gebiedscommissie. Het college zorgt voor een onderbouwde en tijdige reactie. In 2015 was het 
percentage reacties 66%, in 2016 75%, in 2017 68% en in 2018 59%. Het college streeft ernaar om in 
2019 90% van alle adviezen - gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de 
gebiedscommissies.

Wijk Aantal adviezen Reactie namens of van het 
college 1

Bloemhof 21 16 80%



Adviezen Wijkraad Bloemhof

Onderwerp Advies Datum
verzending
advies

Advies Datum 1
terugkoppeling!

Stoepparkeren 
Bloemhof Zuid

Ongevraagd advies 
wijkraad Bloemhof 
inzake stoepparkeren 
Bloemhof Zuid

1-16-2019 Ongevraagd 2-5-2019

Beleidskader
Dienstverlening

Gevraagd advies inzake 
beleidskader 
dienstverlening WR 
Bloemhof 27-2-2019

2-27-2019 Gevraagd 4-26-2019

Koningsdag Ongevraagd advies 
Koningsdag van maart 
en april 2019 WR 
Bloemhof en Hillesluis

4-26-2019 Ongevraagd 4-26-2019

Koningsdag Ongevraagd advies 
inzake Koningsdag 
getekende versie 
Bloemhof en Hillesluis

3-21-2019 Ongevraagd 6-7-2019

Evaluatie
Cameratoezicht

Brief aan college inzake 
gevraagd advies inzake 
cameratoezicht

4-24-2019 Gevraagd 7-29-2019

Buitenruimte
Bloemhof

Ongevraagd advies 
inzake Buitenruimte

7-8-2019 Ongevraagd 8-12-2019

Verkeersveiligheid
Bloemhof

HB P-#3440840-v1- 
ongevraagd advies 
inzake
Verkeersveiligheid

8-21-2019 Ongevraagd 9-16-2019

Veiligheid WR 
Bloemhof

Ongevraagd advies 
inzake veiliigheid WR 
Bloemhof

5-15-2019 Ongevraagd 10-9-2019

Huls van de wijk 
Oleander

Ongevraagd advies 
inzake Huis van de Wijk 
Oleander

7-8-2019 Ongevraagd 10-11-2019

Reactietermijnen
adviezen

WR Bloemhof 
Ongevraagd advies 
inzake reactietermijnen 
adviezen

9-4-2019 Ongevraagd 10-18-2019

Buitenruimte Ongevraagd advies 
inzake Buitenruimte 
d.d. 3-9-2019 incl 2 
biilagen

9-3-2019 Ongevraagd 10-21-2019

Vuurwerkzone HB P-#3407188-v1- 
gevraagd advies inzake 
vuurwerkzone versie 2

7-3-2019 Gevraagd 11-8-2019

Patrimoniumshof in 
Bloemhof

Ongevraagd advies 
inzake
Patrimoniumshof in 
Bloemhof

6-3-2019 Ongevraagd 11-28-2019

Actieprogramma
Verenigingen

Brief aan college inzake
Actieprogramma
Verenigingen

10-24-2019 Gevraagd 12-16-2019

Ventverbod op 
verkoop van 
lachgas

Gevraagd advies inzake 
ventverbod op verkoop 
lachgas

9-4-2019 Gevraagd 12-18-2019

Vuilnisbakken Ongevraagd advies 
inzake vuilnisbakken -

4-24-2019 Ongevraagd



Wijkraad Bloemhof 24 
april 2019

Straatverlichting Ongevraagd advies 
inzake Straatverlichting 
d.d. 3-9-2019-WR 
Bloemhof

9-3-2019 Ongevraagd

Feijenoord City Ongevraagd advies 
inzake Feijenoord City 
2-10-2019

10-2-2019 Ongevraagd

Jongeren in 
Bloemhof

Ongevrgaad advies WR 
Bloemhof inzake 
jongeren

12-19-2019 Ongevraagd

Patrimoniumshof
Bloemhof

Ongevraagd advies 
inzake
Patrimoniumshof in 
Bloemhof december
2019

12-19-2019 Ongevraagd 1-27-2020

Ruimte voor 
wijkraden

Ongevraagd advies 
inzake ruimte voor 
wijkraden

12-19-2019 Ongevraagd

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda

Om de gemeenteraad in staat te stellen ook de voortgang van de wijkagenda’s te kunnen volgen zal 
er vanaf het gebiedsverslag 2019 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda.

De vijf doelen voor Bloemhof

1. Zichtbaarder en intensiever toezicht, effectievere handhaving en groter bewustzijn 
van regels

Toelichting:
Bij dit doel wordt gevraagd om het handhaven van en het toezicht houden op de regels.
Ook wordt om inspanningen gevraagd ter voorkoning van criminaliteit, waarbij naast de 
aanpak zelf de communicatie met de wijk essentieel is. Behalve het handhaven op regels 
hoort hierbij ook het voorkomen en het bewust maken van bewoners.

Voortgang:
Op verzoek van de wijkraad werd een gedragsonderzoek uitgevoerd onder bewoners in 
relatie tot de vervuiling door zwerfvuil, verkeerd aangeboden grofvuil en plaatsing van afval 
naast de container. Het onderzoek (literatuuronderzoek en social marketing onderzoek) 
vormen de onderlegger voor een stevige campagne die nu samen met bewoners 
voorbereid kan worden.

Veel aandacht is er geweest rond de grote pleinen, zoals Oleanderplein, Bloemhofplein en 
omgeving Huis van de wijk Irene. Voor 2020 wordt gewerkt aan een nog gerichtere aanpak 
Niet alleen repressief, maar een integrale aanpak, met als doel duurzame verbetering. Op 
het Ericaplein is inmiddels het spelen onder toezicht georganiseerd.

Het afgelopen jaar is er vanuit directie Veiligheid intensief aandacht geweest voor de eerder 
veel voorkomende woningbraken. Er zijn inmiddels meerdere maatregelen genomen 
(verlichting achterpaden, verbetering hang- en sluitwerk, voorlichting etc.). Ook in 2020 
blijven we extra aandacht houden voor woninginbraken in Bloemhof.



Daarnaast worden er in Bloemhof, vanuit de aanpak van High Impact Crimes, activiteiten 
georganiseerd de waarbij kinderen de volgende drie boodschappen meekrijgen: 1. Niet 
thuis, deur op slot, 2. Verdachte situatie? Bel 1121 En 3. Goud uit huis, in een kluis”. Dit zo 
genaamde “Das-project” is zeer succesvol gebleken.

2. Meer samen met meer vertrouwen

Toelichting:
In Bloemhof bestaat de behoefte om in te zetten op de samenwerking tussen verschillende 
actieve groepen. Dit vergroot onder meer de onderlinge bekendheid en vooral ook de 
kansen van mensen om zichzelf te ontwikkelen, zo is de verwachting. Meer met elkaar 
doen kan daarbij ook nog eens van waarde zijn v.w.b. respect voor elkaar en het 
tegengaan van discriminatie.
Als het lukt bewoners oplossingen te laten zien voor hun problemen, waarbij ook rekening 
gehouden wordt met hun belangen en wensen, zal het vertrouwen gaan stijgen zo staat in 
de wijkagenda.

Voortgang:
Humanitas organiseerde meerdere koffietafels. Een gezamenlijke activiteit van meerdere 
partijen betrof de wijksafari, waarbij meerdere wijkorganisaties elkaar bezochten om elkaar 
beter te leren kennen en met elkaar uit te wisselen. Hier zijn al een aantal goede 
samenwerkingsvormen uit gekomen.
Rond de speelwinkel Oleanderplein is er structureel activiteit op straat voor de kinderen. 
Incidenteel wordt dit spelen met sociaal toezicht ook op de andere pleinen gedaan. Het 
voornemen bestaat nog steeds om dit structureel te gaan doen.

3. Mooiere en schonere wijk

Toelichting:
De vervuiling van de omgeving is zowel een zorg als een ergernis. Handhaving is hierbij 
een deel van de oplossing, maar ook gedragsverandering wordt genoemd. Zeker daar de 
gevolgen i.r.t. het milieu en ongedierte groot zijn. Duidelijke regelgeving en handhaving 
rond de opruimplicht voor hondenbezitters is wat gevraagd wordt. De staat van onderhoud 
van straten en groenvoorziening verdient aandacht. De wijkraad vraagt de gemeente hier 
een slag in te maken.

Voortgang:
Stadsbeheer werkt dagelijks met het zo genaamde “Treintje: Na reguliere aanpak van 
Stadbeheer Schone Stad wordt waar mogelijk handhavend opgetreden tegen verkeerd 
aanbieden afval / naastplaatsingen.
Het volledig heringerichte Groenewegplein en het opgeknapte Ericaplein en Violierplein 
worden in de wijk zeer gewaardeerd. Er zijn waar het gaat om “groen en grijs” nog de 
nodige plekken waarvoor de wijkraad en de bewoners aandacht voor vragen.

4. Meer kansen creëren en meer aanmoedigen

Toelichting:
Inzet op het wegnemen van problemen als armoede, schulden, taalachterstand om mensen 
een nieuwe start te laten maken.
Armoede en de gevolgen hiervan worden nadrukkelijk benoemd als iets waar dringend 
specifieke inzet op nodig is.
In het bijzonder dient de aandacht uit te gaan naar ouderen en gezinnen met kinderen. Bij 
trajecten gericht op maatschappelijke activering of werk wordt gewezen op de 
mogelijkheden binnen de wijk en het werkelijk ondersteunen en motiveren van 
werkzoekenden.



Het belang van extra inzet om samen met scholen positief gedrag aan te moedigen en een 
plezierig en gezond opvoedingsklimaat te bouwen wordt genoemd. Zo ook het stimuleren 
van betrokkenheid van ouders.
T.a.v. de jeugd wordt gevraagd om, naast de aandacht naar overlastgevende jeugd, meer 
in te zetten op het ondersteunen van positieve activiteiten voor de jeugd.

Voortgang:
Werk en Inkomen werkt inmiddels structureel vanuit de wijk. Men houdt spreekuren en 
probeert het wijknetwerk te benutten. Hoewel nog aan de vergadertafel zijn de 
wijkprofessionals nu druk met het opstellen van een op de wijk gerichte programmering 
voor de jeugd. In Bloemhof wordt verder ingezet middels de PBS- methodiek wat staat voor 
Positive Behavior Support. Drie partijen (Theresia-school, basisschool Pantarijn, 
Wijkacademie) die hier aan mee doen plukken dagelijks de vruchten van het concreet 
bouwen aan het pedagogisch klimaat binnen hun eigen organisatie. Het uitbouwen van 
deze methodiek op wijkniveau komt niet echt van de grond. Op het infoplein in het Huis van 
de Wijk is aandacht voor schuldenproblematiek en taal. Beide zaken die in Bloemhof veel 
bewoners zeer bepalend zijn.

5. Beter zorgen voor elkaar

Toelichting:
Activiteiten voor senioren, mede om vereenzaming tegen te gaan en hen een plezierige 
oude dag / dagbesteding te bezorgen wordt als een belangrijke opgave voor Bloemhof 
gezien. Nadrukkelijk worden ook gehandicapten genoemd die behoefte hebben aan eigen 
activiteiten en een eigen welzijnsaanbod.
Bewoners die kampen met psychische problemen verdienen ook een plek in Bloemhof. 
Tegelijk moet de gemeente meer aandacht hebben voor de druk die dit op een wijk legt en 
vraagt de wijkraad om die reden om ,waar mogelijk, nieuwe instroom te beperken.

Voortgang:
Met 75+ huisbezoeken wordt getracht de minder zichtbare oudere bewoner te bereiken. In 
Huis van de Wijk Irene zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd om bewoners met 
(structurele of tijdelijke) beperkingen te helpen. Vanuit Welkomstcentrum De Put wordt 
maximaal aandacht gegeven aan groepen die veelal onder aan de maatschappelijke ladder 
staan en niet of nauwelijks weten hoe zich zelfstandig te handhaven. In samenwerking met 
Woonstad en de speeltuinen worden voorzieningen ingericht voor ouderen.



bijlage bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatief via Toegekend

18-1761 Activiteiten eerste helft 2019
Opzoomer
Mee 6.450

19-0016 Benodigdheden activiteiten, onderhoud 
& voorraad

Opzoomer
Mee 2.555

19-0072 Vrouwendag 2019
Opzoomer
Mee 820

19-0133 Wijksafari 3
Opzoomer
Mee 200

19-0173 Koningsdag 2019 (De Klimroos)
Opzoomer
Mee 2.450

19-0271 Openluchttheater Afrikaanderplein
Opzoomer
Mee 1.000

19-0285 Zomerfeest 2019 De Kossel
Opzoomer
Mee 1.142

19-0286 Sinterklaasfeest 2019 De Kossel
Opzoomer
Mee 750

19-0329 Moederdag Show
Opzoomer
Mee 750

19-0362 Culturele dag
Opzoomer
Mee 2.960

19-0370 Paas-lentegroet voor ouderen
Opzoomer
Mee 75

19-0374 Langdurende cursus NT2
Opzoomer
Mee 2.210

19-0389 Opening Duimdrop Groenewegplein
Opzoomer
Mee 1.200

19-0400 Koningsdag 2019 Beijerlandselaan / 
Groene Hilledijk

Opzoomer
Mee 5.000

19-0423 Feijenoord Feest
Opzoomer
Mee 3.432

19-0587 Plantjesdag 2019
Opzoomer
Mee 1.150



19-0656 Dialoog Iftar
Opzoomer
Mee 400

19-0766 Wijksafari4
Opzoomer
Mee 150

19-0895 Zomer eindfeest
Opzoomer
Mee 900

19-0896 Bijeenkomsten ouderen
Opzoomer
Mee 1.460

19-0897 Samen voorde Erikatuin
Opzoomer
Mee 2.560

19-0911 schoonmaakdag Bloemhof
Opzoomer
Mee 2.700

19-0929 Bankje Pimpernelstraat
Opzoomer
Mee 2.000

19-0939 Bloemhof kinderen in de piste
Opzoomer
Mee 2.000

19-0940 Samen voor de toekomst
Opzoomer
Mee 975

19-0941 Inside en outside
Opzoomer
Mee 975

19-0942 Vakantie voor een ieder
Opzoomer
Mee 975

19-0960 Tentakel Festival
Opzoomer
Mee 2.500

19-1061 Suikerfeest - Offerfeest
Opzoomer
Mee 915

19-1094 Kunstzinnige vorming voor kids in 
Bloemhof

Opzoomer
Mee 8.500

19-1096 Vogelshow Bloemhof
Opzoomer
Mee 1.230

19-1098 Natuureducatie in Bloemhof
Opzoomer
Mee 6.860

19-1099 Opfleuren 'LIDL-Plein' door mozaiek
Opzoomer
Mee 8.327

19-1122 Sinterklaasverrassing
Opzoomer
Mee 425

19-1123 Verwendag voor ouderen
Opzoomer
Mee 2.820



19-1124 Zingen met ouderen
Opzoomer
Mee 3.655

19-1125 Brunch voor Ouderen
Opzoomer
Mee 2.080

19-1162 Activiteiten najaar speeltuin
Opzoomer
Mee 4.825

19-1163 Buurtfeest in de Roos
Opzoomer
Mee 47

19-1475 Wijksafari5
Opzoomer
Mee 200

19-1538 Viering Jaarwisseling in Bloemhof
Opzoomer
Mee 100

19-1539 Couscousmiddag in de Klimroos
Opzoomer
Mee 300

19-1568 Schoonmaak Bloemhof (2)
Opzoomer
Mee 227

19-1635 Diverse activiteiten Ie helft 2020
Opzoomer
Mee 5.950

19-1641 Winterse dagen festival 2020
Opzoomer
Mee 9.886

19-1699 Aanvulling decemberfeest
Opzoomer
Mee 118

19-1705 Kerstgroet
Opzoomer
Mee 100

19-1734 Versterken van contact Putsebocht- 
Noord

Opzoomer
Mee 500

19-1741 Wijksafari Bloemhof 2020
Opzoomer
Mee 1.000

19-1842 Koningspelen/sportdag
Opzoomer
Mee 1.330

19-1850 Bloemhof Bewust en Actief
Opzoomer
Mee 8.240

Retour 2018 18-0012 Activiteiten De Driehoek
Opzoomer
Mee 1.176

Retour 2018 18-0156 Tegels verven
Opzoomer
Mee 153

Retour 2018 18-0252 Internationale Vrouwendag
Opzoomer
Mee 450



Opzoomer -
Retour 2018 18-0319 Ouderenverwendag Mee 150

Opzoomer -
Retour 2018 18-0668 Aanschaf Picknicktafel Mee 31

Opzoomer -
Retour 2018 18-0885 Slavenopstand van Tula Mee 38

Opzoomer -
Retour 2018 18-1394 Wijksafari Bloemhof Mee 50

Retour, 18-0994 Activiteiten september - Opzoomer -
december Mee 916

Opzoomer -
Retour, 18-1351 3 maal Ouderenbrunch Mee 599

Opzoomer -
Retour, 18-1352 Ouderen verwendag Mee 1.307

Opzoomer -
Retour, 18-1354 Mondverzorging voor kinderen Mee 350

Opzoomer -
Retour, 18-1417 Winterspektakelfestijn Mee 44

Opzoomer -
Retour, 18-1425 Optreden Ouderen Mee 244

Opzoomer -
Retour, 18-1579 Sinterklaasfeest Mee 703

Opzoomer -
Retour, 18-1582 Kerstactie Bloemhof Mee 2.624

Opzoomer -
Retour, 18-1761 Activiteiten eerste helft 2019 Mee 4.571

Opzoomer -
Retour, 19-0173 Koningsdag Klimroos Mee 52

Opzoomer -
Retour, 19-0587 Plantjesdag 2019 Mee 284

Totaal 103.632


